Odkaz prezidenta ČSR Dr. Edvarda Beneše
Vážení spoluobčané,
v nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naši
Československou republiku, tj., dekrety prezidenta Československé republiky. Tyto
dokumenty nám dávají naději, že se již nikdy nebudou opakovat tragické události let
1938 a 1939.
Vědom si neblahých zkušeností našeho národa, zejména z druhé světové války,
zanechávám vám odkaz, ve kterém vás varuji před možnými pozdějšími požadavky za
znovuosídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří byli po právu na základě
mých dekretů z naší republiky odsunuti.
Může se stát, že mé dekrety, vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové
války, budou s odstupem času revanšisty prohlašovány za neplatné.
Může se stát, tak jako v minulosti, že se najdou „Čeští vlastenci“, kteří se budou
sudetským Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich
návratu.
Nenechte se oklamat a jejich návratu nedopusťte.
Hitlerové odchází, avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstává.
Mohou se najít vlastizrádci, kteří budou opět usilovat o odtržení Slovenska od
České republiky. Bylo by to pošlapání odkazu našeho prvního prezidenta T. G.
Masaryka a jeho spoluzakladatele M. R. Štefánika. Vedlo by to k zániku obou našich
národů.
Nezapomeňte, že mé dekrety se týkaly i potrestání vlastizrádců, že mají trvalou
platnost a potrestejte všechny případné vlastizrádce, ať je to kdokoliv a v kterékoliv
době.
Váš
Dr. Edvard BENEŠ
(Praha, květen 1947)

Vydává Obecní úřad v Klopotovicích. Redakční tým: Zdeněk Klobouk
a Petr Indrák. Registrováno MK ČR pod Č.j. E 16862. náklad 150
výtisků. Dodáváno domácnostem v obci zdarma.
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Občasník o minulosti a přítomnosti nejen naší obce
Ročník X
číslo 2/2010

Zprávy z radnice
Usnesení z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne
12. února 2010
Zastupitelstvo obce projednalo:
Rozpočet obce na rok 2010
Podání žádosti o poskytnutí příspěvku v rámci Programu obnovy venkova
Olomouckého kraje. Oblast podpory č. 1 – Podpora budování a obnovy
infrastruktury obce
Výsledky inventarizace obecního majetku, návrh na vyřazení
Záměr odprodeje obecního pozemku

Zastupitelstvo obce schválilo:
Program zasedání zastupitelstva
Rozpočet obce na rok 2010
Podání žádosti o poskytnutí příspěvku v rámci Programu obnovy venkova
Olomouckého kraje, oblast podpory č.1 - Podpora budování a obnovy
infrastruktury obce na akci Výměna oken a dveří - budova obecního úřadu
Záměr odprodeje obecního pozemku
Služby Czech POINT - na Obecním úřadě
Upozorňujeme občany, že na obecním úřadě je možno využít služby Czech
POINT
Co je Czech POINT ?
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál - Czech POINT
zjednodušuje vyřizování úředních záležitostí. Pracoviště Ctech POINT je
asistovaným místem výkonu veřejné správy, které umožňuje komunikovat
s úřady z jednoho místa a naplnit tak záměr – obíhají data, ne občan.
Czech POINT umožňuje získat:
Výpis z katastru nemovitostí – KN
Výpis z obchodního rejstříku – OR
Výpis z živnostenského rejstříku – ŽR
Výpis z rejstříku trestů – RT
Výpis se seznamu kvalifikovaných dodavatelů – SKD
Výpis z rejstříku řidičů – CRŘ
Výpis z insolventního rejstříku – IR
Autorizovaná konverze dokumentů
Zprostředkování podání podle živnostenského zákona
Datové schránky
Paní Vladimíra Bukovcová upozorňuje ty občany, kteří ještě nezaplatili
poplatek za odvoz popelnic, aby tak učinili v úřední hodiny na Obecním
úřadě.
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ČTK - Praha 8. května - Britský ministerský předseda Winston Churchil měl
rozhlasový projev, určený lidu Velké Británie a všem spojencům. Oznámil, že včera
ráno o 2,41 hod. byla v hlavním stanu generála Eisenhowera podepsána
bezpodmínečná kapitulace všech německých pozemních, námořních i leteckých sil
v Evropě. Bude ještě dnes stvrzena v Berlíně. Nepřátelství ustane o 1. minutě po
půlnoci. Německá vojska kladou místy ještě odpor vojskům ruským. Nepřestane-li tento
odpor v určené chvíli zbaví se německá vojska ochrany mezinárodního práva a stanou
se terčem útoků všech spojeneckých bojových sil.
Den 9. května může být tudíž slavnostně slaven jako evropský den. Radosti se
můžeme oddati jenom krátkou chvíli, čekají nás ještě těžké úkoly: Japonsko není ještě
poraženo. Rány, které nám zasadilo musí být zahojeny, jeho nenasytnost potrestána.
O 21. hodině následoval projev anglického krále.
President Spojených států amerických mimo jiné pravil: „Prožíváme významný a
vítězný den. Vřele bych si přál, aby se toho dne dožil můj předchůdce Roosevelt.
Mocnosti zla zatemňovaly déle pěti let celý svět.“
Velkoadmirál Dönitz měl projev vysílaný stanicí Flensburg, v němž pravil, že
základy, na nichž spočívala Říše, byly zbořeny. Stejně je to se stranou, o kterou se Říše
opírala.
V denním rozkaze Maršála Stalina, adresovaném maršálu Koněvovi, se oznamuje
dobytí Drážďan.
Vojska maršála Tita dobyla Zábřehu.

Řekli napsali….
Profesor T. G. Masaryk - v jednom článku Časopisu
českého studentstva napsal: „Studující mládeži, zabývej
se politikou, ale zabývej se jí tak, jak se na inteligenci
sluší - věcně. Studuj historické problémy, přemýšlej a
nevěř všemu, co se jen tak podává !“
K tomu jen stačí dodat: jaká to moudrá slova moudrého
muže předjímajícího naši současnost.

Naše malé zamyšlení
V měsíci květnu uplynulo již neuvěřitelných 65 let od konce druhé světové války a
osvobození naší vlasti. Při této příležitosti není od věci připomenout si odkaz
prezidenta ČSR Dr. Edvarda Beneše, který ani dnes po tolika letech nejen nepozbyl na
své platnosti, ale nabývá aktuálnosti (viz např. prohlášení rakouského presidenta
Fischera) .

19

-11)

Zdeněk Klobouk, Petr Indrák: „Líté boje na samém konci války….“ in: Vlastivědný
věstník moravský - číslo 1/2005

Rozpočet obce na rok 2010
Daňové příjmy
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyzických osob z podnikání
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Správní poplatky
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Daň z nemovitostí
Celkem

359 000,00 Kč
20 000,00 Kč
34 000,00 Kč
422 000,00 Kč
844 000,00 Kč
2 000,00 Kč
41 000,00 Kč
518 000,00 Kč
2 240 000,00 Kč

Poplatek ze psů
Pronájem pozemků - občané
Pronájem obchod
Pronájem pohostinství
Pronájem pozemků
Stočné
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
Příjmy - celkem

2 200,00 Kč
3 000,00 Kč
32 000,00 Kč
24 000.00 Kč
50 000,00 Kč
32 000,00 Kč
79 800,00 Kč
2 463 000,00 Kč

Nedaňové příjmy

Výdaje
_______________________________________
Praha - v květnu 1945 - listujeme v soudobém tisku
Osvobozené České Slovo
Praha 9. května 1945 - Praha vítá ruské spojence
Středeční ráno přineslo nečekaný, ale tím radostnější obrat v situaci Prahy. Za
jasného slunného dne zarachotila na několika vstupních silnicích do Prahy první
mohutné tanky slavné Rudé armády maršála Koněva. Postoupily od Berlína pod
velením podplukovníka Zajceva rychlým pochodem, nevídaným v dějinách války.
Zatím co na Václavském náměstí rudoarmějci jsou nošeni na ramennou, jiné
sovětské oddíly, vniknuvší do Prahy, bijí ještě nacistické bestie v jiných částech Prahy,
jmenovitě v úseku Letné, Dejvic a Bubenče a vytlačují je z města.
Sovětské tanky u Loun
Ke kapitulaci Plzně o níž jsme již přinesli podrobnější zprávu, se ještě dovídáme, že
německý velitel města nabídl sám Američanům kapitulaci města a že americká vojska
vjela do Plzně bez odporu. Při obsazování svého sídla se německý velitel zastřelil.
Prožíváme významný a vítězný den
Rozhlasový projev W. Churchilla, britského krále a presidenta Trumanna Sověty dobyly Drážďany - vojska maršála Tita v Zábřehu
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Pozemní komunikace
Záležitosti pozemních komunikací
Celkem
Dopravní obslužnost
Doprava
Celkem
Odvádění a čistění odpad. vod - ČOV
Platy zaměstnanců
Povinné poj. na soc. zabezpečení
Povinné poj. na zdravotní pojištění
Ostatní osobní výdaje
Nákup materiálu
Opravy a udržování
Nákup služeb - rozbory
Celkem
Příspěvky školky
MŠ Ivaň
Základní školy
ZŠ Tovačov
ZŠ Prostějov
ZŠ Olomouc
Celkem

3

112 000,00 Kč
112 000,00 Kč
34 000,00 Kč
34 000,00 Kč
38 000,00 Kč
10 000,00 Kč
4 000,00 Kč
2 000,00 Kč
4 000,00 Kč
30 000,00 Kč
10 000,00 Kč
98 000,00 Kč
16 000,00 Kč
150 000,00 Kč
6 000,00 Kč
23 000,00 Kč
179 000,00 Kč

Knihovna
Ostatní osobní výdaje
Knihy, učební pomůcky, tisk
Celkem
Sdělovací prostředky
Nákup ostatních služeb
Celkem
Tělovýchova
Nákup ostatních služeb
Celkem
Veřejné osvětlení
Opravy a udržování
Nákup materiálu
Elektrická energie
Celkem
Pohřebnictví
Ostatní osobní výdaje
Celkem
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Nákup ostatních služeb
Nákup ostatních odpadů
Celkem
Sběr a svoz komunálních odpadů
Nákup služeb
Celkem
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Ostatní osobní výdaje
Nákup materiálu
Pohonné hmoty a maziva
Nákup služeb
Opravy a udržování
Celkem
Požární ochrana
Opravy a udržování
Pohonné hmoty a maziva
Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek
Cestovné
Nákup materiálu
Celkem
Zastupitelstvo obce
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
Povinné pojištění na zdravotní pojištění
Celkem
Činnost místní správy
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Ostatní osobní výdaje
Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp.
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5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
10 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
50 000,00 Kč
50 000,00 Kč
10 000,00 Kč
2 000,00 Kč
170 000,00 Kč
182 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
10 000,00 Kč
15 000,00 Kč
25 000,00 Kč
70 000,00 Kč
70 000,00 Kč
80 000,00 Kč
5 000,00 Kč
14 000,00 Kč
200 000,00 Kč
5 000,00 Kč
304 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
7 000,00 Kč
342 000,00 Kč
31 000,00 Kč
373 000,00 Kč
144 000,00 Kč
20 000,00 Kč
38 000,00 Kč

Tážal, jako by se po odvlečených mužích slehla zem. Teprve po několika dnech byl
nalezen hromadný hrob v objektu jedné z bývalých pevnůstek z 19. století, a sice za
Novou ulicí vpravo od tehdejší silnice z Olomouce do Prostějova. Je známo, že tato
pevnůstka byla koncem války obsazena nějakou jednotkou SS. – 5)
Ale vraťme se k dalšímu osudu tanku. Tank odbočil na zpáteční cestě již v Tážalech
směrem na Blatec a Dubany, a teprve odtud se vydal na jih přes Vrbátky až do Kralic a
Vitonic, kde se dokonce střetl s německými tanky a vojáky. – 6)
A od této chvíle jsou jeho osudy zahaleny tajemstvím. Existuje několik verzí od
několika autorů. Jedna z verzí hovoří v tom smyslu, že tank „za blíže neznámých
okolností německými jednotkami zastaven a i s posádkou odvezen někam hlouběji za
frontu. Teprve od této chvíle nejsou tedy jeho osudy známy. – 7)
Celou tuto událost popisuje několik autorů a pokaždé s jiným koncem. Zbyněk
Válka píše takto:„Do města (míněno Olomouce) se samozřejmě jediný tank odvážit
nemohl a tak se obrátil a šťastně vrátil ke svým (nové prameny jeho šťastný konec
popírají - byl údajně zničen u Biskupic).“ – 8) Autor Vlastimil Schildberger sen.,
popisuje konec cesty tanku takto: Z Duban odjel na Kralice kde zničil německý tank a
několik aut a odbočil na Hrubčice, chtěl se vrátit zpět ke Klenovicím, ale zapadl do
bahna u potoka Viklička a jeho osádka byla Němci zajata.“ – 9)
Podle sdělení OÚ Hrubčice uvedený tank projel dne 1. května 1945 Hrubčicemi a
pokračoval v cestě směrem k Ivani. Přes hlaveň kanónu měl přehozenu lidskou
mrtvolu. O dalším osudu tanku není nic v Hrubčicích známo. – 10)
Pokusme se poodhalit toto tajemství - nabízí se spojit osud tohoto tanku s událostí,
která se přihodila téhož dne v Klopotovicích. Okolo 21. hodiny na vrata domu číslo 73
(v té době tam bydlela rodina Žvátorova, kterou Němci k nám vystěhovali z Drahanské
vysočiny) někdo hlučně zabušil. Po otevření vešli dovnitř sovětští vojáci a rozložili
mapu s otázkou jak se dostanou do Ivaně. Jeden z nich v této době hlídal před domem
jejich tank, s nímž k nám přijeli od Biskupic. Po prostudování mapy byli Josefem
Koláčkem vyprovozeni na křižovatku k Ivani. – 8) Jak příjezd tanku od Biskupic tak i
doba příjezdu odpovídá tomu, že by se mohlo jednat o tentýž tank, potvrdit nebo
vyvrátit tuto skutečnost je ovšem nad naše současné možnosti.
Poznámky:
- 1)
Josef Bartoš: „Místní povstání 1. května 1945 v Kožušanech a Tážalech“ - in:
Vlastivědný Věstník moravský - číslo 3/2005
- 2)
Mojmír Škobrtal: Záznam s besedy - archiv Lopotníku
- 3)
Josef Bartoš: „Místní povstání 1. května 1945 v Kožušanech a Tážalech“ - in:
Vlastivědný věstník moravský - číslo 3/2005
- 4)
Památná kniha obec Kožušan. Výpovědi svědků v soudních poválečných procesech.
- 5)
Josef Bartoš: „Místní povstání 1. května 1945 v Kožušanech a Tážalech“- in:
Vlastivědný věstník moravský - číslo 3/2005
- 6)
tamtéž
- 7)
tamtéž
- 8)
Zbyněk Válka „Olomouc pod hákovým křížem“
- 9)
Vlastimil Schildberger sen.: Tanková bitva na Hané - in. HPM 12/1995
- 10)
Sdělení starosty Hrubčic dne 30.8.2005 (telefonicky 14,45 hod)
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pokračoval 1. května velice rychle útočným klínem a již odpoledne dosáhl k obcím
Klenovice na Hané a Ivani. Tady však sovětská vojska narazila na mimořádně silný
německý odpor a fronta se po střídavých úspěších zde zastavila až do 8. května 1945.
K největším bojům došlo v prostoru obcí Klenovice na Hané, Ivaň, Klopotovice a
Skalka. Právě někde z tohoto prostoru se vydal sovětský tank na hluboký průzkum do
hloubky více než dvaceti kilometrů až k Olomouci. – 1)
„ Když 1. května 1945 jsme stáli pod tím kopečkem, jak se jde v Tovačově k náměstí
takovou uličkou, tam jsme stáli, najednou tank, od Ivaně po prostějovské silnici a
najednou tank přímo proti nám. Jednu salvu, ta stodola už tam nestojí, jak se jde po
pravé straně do sídliště na Podvalí. Tam stávala Novákova stodola. A teď on do teho
dal tu šlahu, tak ten barák vedle stodoly měl díru jako hrom. Pak to stočil na té
křižovatce (u bývalé Sokolovny) a zrovna naproti Steinerova hospoda, oni měli veliký
hospodářství, vrata jako svět a zrovna do těch vrat, ty se rozletěly a on v té veliké
rychlosti projel zatáčkou, tam kdysi stávala benzinka. – 2)
Sovětský tank se šestičlennou posádkou a čtyřmi hlídanými maďarskými zajatci na
pancíři, kteří měli tank ochránit se potom objevil na silnici od Tovačova v Tážalech
mezi čtvrtou a pátou hodinou odpoledne a projel potom až na konec Kožušan. Osádka
se zde vyptala na cestu k Olomouci, která byla podle svědků až k Nemilanům volná,
dostala od občanů cigarety a pití a obrátila se zpět, tentokráte ovšem na Blatec a k
Prostějovu. – 3)
Odkrytá fronta Olomouce od jihu byla výsledkem až neočekávaně lehkomyslného
počínání německé vojenské posádky a dalších vojenských oddílů v Olomouci. Tato
skutečnost byla jedním z důvodů vedoucí k přesvědčení obyvatelstva, že konec války se
nezadržitelně blíží, ale následkem byl velice krutý zásah okupantů vůči těm, kteří se
proti nim pozvedli.
Místní srocení a ozbrojení skupiny kožušanských a tážalských obyvatelů, hlavně z
řad mládeže, bylo bezprostředně spojeno s bojovou akcí zmíněného sovětského tanku u
Tážal a sice střetnutím tanku s kolonou německých vojáků v čele s motocyklem a
jedním nebo dvěma nákladními auty (v těchto případech se svědectví rozchází). V
každém případě došlo k tomu, že ve zmatku od Přerova ustupující němečtí vojáci se
blížícího tanku tak zalekli, že vyskákali z auta či aut, odhodili zbraně a rozutekli se do
polí. Jenom osádce motocyklu se podařilo uniknout do Olomouce a tam snad ohlásit
události německému velení.
Zanechaných a ukořistěných zbraní se u hostince Kocanda zmocnili muži z Tážal,
Kožušan a také Blatce. Podle svědectví to byl asi dvacet pět pušek.
Obrátili také jedno auto napříč přes silnici, aby tak znemožnili příjezd německých
posil od Grygova. Tehdy jak napsal později kronikář Kožušan, měli „všichni s
ohromným nadšením snahu přispět k osvobození naší vlasti.“ - 4)
V těchto chvílích a velmi rychle se rozhodly německé vojenské síly v Olomouci
zahájit protiakci. Vyslaly do Kožušan motorizovaný likvidační oddíl, který se zastavil
na pokraji obce a ihned ji začal pročesávat. Když nacistické oddíly nastoupily proti
občanům, ti se začali rozbíhat domů, do polí a také do obecního krytu nacházejícího se
ve stráni u cihelny. Ukořistěné zbraně naházeli většinou do rybníka. Německá hlídka
pak vyhnala všechny z krytu ven, svázala všechny muže a odvedla je do vesnice. Zde
tři starší muže propustila a ostatní odvedla do Olomouce. Pro občany Kožušan a také
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Povinné poj. na zdrav, pojištění
Ostatní povinné poj. hrazené zaměstnavatelem
Knihy, tisk
Nákup materiálu
Studená voda
Plyn
Služby pošt
Služby telekomunikací a radiokomunikací
Služby peněžních ústavů
Služby školení a vzdělávání
Nákup ostatních služeb
Cestovné
Pohoštění
Ostatní neinvestiční dotace nez. a pod. org.
Dary obyvatelstvu
Opravy a udržování
Služby peněžních ústavů
Služby peněžních ústavů
Celkem
Výdaje celkem

13 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
30 000,00 Kč
3 000,00 Kč
45 000,00 Kč
4 000,00 Kč
32 000,00 Kč
20 000,00 Kč
5 000,00 Kč
50 000,00 Kč
2 000,00 Kč
2 000,00 Kč
9 000,00 Kč
15 000,00 Kč
474 000,00 Kč
10 000,00 Kč
11 000,00 Kč
929 000,00 Kč
2 463 000,00 Kč

Společenská kronika

V sobotu dne 6. února 2010 se konal
v zasedací místnosti Obecního úřadu
Babský bál, který pořádal Český svaz
žen.
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V neděli 14. února 2010 se po poledni sešly děti
v doprovodu rodičů v zasedací místnosti Obecního úřadu
na dětském karnevalu, který uspořádaly členky Svazu žen.
V neděli 11. dubna 2010 se konalo v obřadní síni
tovačovského zámku křtění knížky „Amatérské
divadlo na Tovačovsku“. V této publikaci se můžete
dočíst o tom jak se hrálo divadlo v okolních obcích
a také u nás v Klopotovicích. Na snímku jsou
pánové Ing. Jiří Šírek - starosta Mikroregionu Střední
Haná, Mgr. Leon Bouchal - starosta města Tovačova
a paní Zdenka Dopitová - poslankyně PS PČR.

K událostem před 65 lety - po stopách tanku sovětské armády dne 1.
května 1945 na jeho cestě do Kožušan a zpět

V sobotu 20. března letošního roku se konal
v kulturní místnosti Obecního úřadu Hasičský
ples.
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Po osvobození Brna 26. dubna 1945 bylo severní či pravé křídlo 2. ukrajinského
frontu, jeho 53. střelecká a zřejmě také 6. gardová tanková armáda, určeno k útoku na
severovýchod k Vyškovu a Olomouci, kde se předpokládalo spojení s vojsky 4.
ukrajinského frontu a obklíčení německých jednotek na celé severní Moravě. Tohoto
cíle mělo být dosaženo nejpozději 2. května 1945.
Vzhledem ke značnému množství tanků, které se nakonec střetly s tanky a dalšími
jednotkami německé armády a SS u Klopotovic, východně od Prostějova lze
předpokládat, že tank vyslaný na průzkum 1. května 1945 byl od 6. gardové tankové
armády.
Postup severovýchodním směrem od Brna k Ivanovicím na Hané a Vyškovu
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Mateřská škola organizuje výtvarné dílny pro děti i rodiče. Velký zájem je o
keramickou, kdy využíváme spolupráci se Základní školou Klenovice na Hané.
Oceňuji také dobrou spolupráci s Obecním úřadem Klopotovice, panem starostou,
který s vaším zastupitelstvem odsouhlasil finanční příspěvkem na provoz mateřské
školy.
Využívám této příležitosti k pozvání na návštěvu mateřské školy.
Eva Marciánová, řed. MŠ

Domy v Klopotovicích

náves – dokončení

Dům číslo 18v letech
1764 - 1778 Martin Pavlík, chalupník
1807
Kristián Pavlík
1819 - 1838 Josef Šíma
1853 - 1863 Šimon Krátký
1872 - 1881 František Krátký
1883
dům vyhořel
1900 - 1960 Josef Krátký
1965 - 1992 Josef Vystrčil
1999
Marek Vystrčil
2010
Marek Vystrčil

Dům číslo 19
v letech 1764 - 1770 Jan Kovařík
1819 - 1938 Augustin Kovařík
1853 - 1863 Tomáš Indrák
1876
Josef Indrák
1883
dům vyhořel
1900
Alois Indrák
1945 - 1974 Miroslav Indrák
1974
Marie Indráková
2010
Marie Indráková
Rodáci : z tohoto domu pochází legionář Metoděj Indrák (nar.7.7.1891 + 9.3.1930) po návratu
z ruských legií působil jako důstojník čsl. armády. P. František Josef Indrák (nar. 1882) působil
jako katecheta ve Vídni. Petr Indrák (nar.1887) působil jako hospodářský nad-správce ve
Výčapech. Jejich rodiče : Josef Indrák a Anna rozená Vysloužilová.
U tohoto domu stávala v uličce výměna, jejíž demolice byla provedena po roce 1945.

Dům číslo 20

U příležitosti oslav 65. výročí osvobození naší obce prošel pátek 7. května naší
obcí lampiónový průvod a byl ukončen položením věnce k pomníku z druhé
světové války.
14

stával do roku 1978 vedle domu číslo 21, v současné době je na tomto místě parčík a rozšířená
silnice. Ve dvoře tohoto domu stával malý domek ve kterém bydlela paní Marie Komínková.
v roce 1755
Ondra Hájek, čtvrtník
1764 - 1807 Jakub Hájek
1819 - 1822 Jan Libčík
1838
Alois Pospíšil
1853 - 1859 Matouš Klobouk
1863
Antonín Klobouk
1870
František Klobouk
1890
Antonín Klobouk
1883
dům vyhořel
1900
Antonín Klobouk
1945
Anna Klobouková
Marie Pospíšilová
Ladislav Pospíšil
Jindřich Hodulík
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1970
1978

Vojtěch Parák
demolice domu

Mateřská škola Ivaň

Dům číslo 21
v letech 1764 - 1770 Bartoň Pyskovský, sedlák
1778
František Pyskovský
1807 - 1819 Josef Pyskovský
1824 - 1838 Bartoň Pyskovský
1853 - 1872 Jan Kočíř
1863
dům vyhořel
1881
František Kočíř
1882
dům vyhořel
1883
dům vyhořel, po třetí
během tří let
1927
Bohumil Kočíř
1945
Bohumil Kočíř
1969
Bohumil Kočíř
2010
Bohumil Kočíř
Rodáci: Vojtěch Kočíř (nar. 1.8.1891) legionář ve Francii, po návratu z legií důstojník čsl. armády.
Jeho rodiče – František Kočíř a Marie rozená Kadlčíková.

Dům číslo 22
v letech 1764 - 1807
1819 - 1938
1848 - 1883
1863
1883
1900
1933
1935
1938
1960
1990
2010

František Drkula, sedlák
Jakub Lipčík
František Zapletal
dům vyhořel
dům opět vyhořel
Julius Dočkal
Raimund Dočkal
Vojtěch Dočkal
Vojtěška Dočkalová
Květoslav Pospíšil
Jaroslav Beneš
Jaroslav Beneš

Dům číslo 23
v letech 1731 - 1755
1778
1807
1819 - 1824
1838 - 1863
1863
1872 - 1883
1883
1900
1930

Zmeškal, sedlák
Vavřín Šíma
Libor Gálíček
Jan Studený
František Gálíček
dům vyhořel
Čeněk Gálíček
dům opět vyhořel
Jan Pospíšil
Jakub Pospíšil
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Vážení občané obce Klopotovice dovolte, abych vás seznámila s činností mateřské
školy, kterou navštěvují také děti od vás z Klopotovic.
Mateřská škola je umístěna v budově základní školy. Budova byla postavena v roce
1899. Jedná se o stavbu dvoupodlažní, částečně podsklepenou, krytou sedlovou
střechou.
V roce 2006 byla provedena výměna oken v celé budově. Přízemí bylo přeměněno ve
společenskou místnost, využívanou jak obecním úřadem, mateřskou školou, tak
občany Ivaně ke společenským, rodinným akcím.
Součástí budovy je dostatečně velká zahrada s travnatou plochou, pískovištěm,
vybavena průlezkou, skluzavkou, houpačkami, zahradním posezením, budovou ke
skladování hraček a zahradního nářadí pro děti.
Ve spolupráci se zřizovatelem školy Obecním úřadem Ivaň se uskutečňuje také
postupná rekonstrukce školní zahrady tak, aby veškeré vybavení odpovídalo
současným hygienickým požadavkům, bylo v souladu s bezpečnostními předpisy a
zároveň uspokojovalo potřeby dětí při pobytu na školní zahradě, aby jim umožnilo
pohybové a další aktivity.
V mateřské škole pracují dvě pedagogické pracovnice. Paní ředitelka Eva Marciánová
a paní učitelka Jarmila Kyasová. Školnicí je paní Olga Dubanská.
První děti z Klopotovic začaly navštěvovat Mateřskou školu Ivaň ve školním roce
1996/97 a byli to dva chlapci – Zbyněk Spálovský a Jakub Špaček a jedna dívenka
Lenka Navrátilová. Nejvíce dětí z Klopotovic navštěvovalo Mateřskou školu Ivaň ve
školním roce 1999/2000, bylo to celkem sedm dětí. V letošním školním roce dojíždějí
čtyři děti.
Programová nabídka školy je zaměřena na rozvoj osobnosti dítěte, rozvíjí fyzickou
zdatnost dětí, hudební, hudebně pohybové a estetické cítění dětí.
V mateřské škole se děti setkávají se svými kamarády, vznikají první dětská přátelství.
Nově příchozí děti mají možnost postupně se adaptovat na nové prostředí i situaci.
Mateřská škola umožňuje přítomnost rodičů dětí, které se hůře adaptují na nové
prostředí a odloučení od rodičů.
Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se výtvarných dílen,
dle svého zájmu mohou vstupovat do her svých dětí. Jsou pravidelně a dostatečně
informováni o všem, co se v mateřské škole děje.
Právě spolupráci rodičů s mateřskou školou hodnotím velmi kladně. Chtěla bych vás
seznámit se všemi mimoškolními akcemi, které probíhaly za vydatné pomoci rodičů
právě ve školním roce 2009/2010.
V září se uskutečnilo sportovní odpoledne, v říjnu Drakiáda, v listopadu lampiónový
průvod jako Svatomartinská slavnost, v prosinci zpívání dětí u vánočního stromečku,
v březnu Dětský karneval, o velikonocích pěkná velikonoční výstava prací dětí
mateřské školy, ale také velikonočních dekorací rodičů a občanů Ivaně.
Finanční výtěžek všech těchto akcí je věnován mateřské škole. Peníze jsou použity na
nákup výtvarného materiálu, hračky, pomůcky pro práci s dětmi, vylepšování
prostředí, ve kterém tráví děti většinu dne.
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Naši rodáci – Mgr. Jan PŘEHNAL

Narodil se 17. května 1940, jeho rodiče František a
Marie Přehnalovi hospodařili na usedlosti číslo 28. Jan
Přehnal vychodil Lidovou hudební školu v Tovačově,
jeho učitelem zde byl známý kapelník Antonín
Nakládal z Ivaně. Absolvoval hudební konzervatoř v
Kroměříži u prof. Františka Macha a Janáčkovu
akademii muzických umění v Brně u profesora
Lubomíra Klučara.
Stálá angažmá měl ve Státní filharmonii Brno, v
dechové kapele Stabrněnská dvanáctka a ještě
předtím byl sólistou Orchestru Studio Brno. Patřil také
k alternujícím členům skupiny tenoristů v dechové
kapele Moravanka Jana Slabáka, ve které příležitostně
účinkoval už od jejího počátku. Prvním alternujícím
tenoristou se stal v roce 1989. Osvědčil se také jako výborný aranžér
v nejrůznějších hudebních žánrech a je rovněž úspěšným autorem několika
hudebních skladeb. Pro Moravanku Jana Slabáka upravil mj. verbuňk „Ty
Kyjovský purkmistře“, vrtěnou „Nedaleko Kyjova“ a aranžoval valčík „Znám
jednu myslivnu“. Po odchodu do důchodu v roce 2000 ukončil svou
profesionální dráhu. Svůj volný čas věnuje rodině a užívá si důchodu. V těchto
dnech slaví své 70. narozeniny a my mu u příležitosti jeho životního jubilea
přejeme všechno nejlepší a hodně zdraví.

1941
1995
2010

Jan Pospíšil
Marie Pospíšilová
Marie Pospíšilová

Dům číslo 24
v letech 1731 - 1755 Šebesta Prášil – sedlák
1764 - 1770 Jakub Prášil
1778
Ondřej Prášil
1807
Florián Prášil
1819
Josef Přikryl
1824 - 1838 Norbert Přikryl
1853
Martin Gálíček
1859 - 1881 František Gálíček
1863
dům vyhořel
1883
dům opět vyhořel
1885
Jan Řihošek
1900
Jakub Mráček
1927 - 1945 František Mráček
1945 - 1983 Jaroslav Mráček
1983 - 1989 Ludmila Mráčková
1992
František Mráček
2010
František Mráček
Rodáci – z tohoto domu pochází Jaroslav Řihošek (nar.26.10.1885) – legionář v Itálii, po návratu
důstojník čsl. armády. Jeho rodiče: Jan Řihošek a Josefa rozená Gálíčková.

Dům číslo 25

Myslivecká společnost uspořádala v sobotu 17. dubna 2010 na Podstrání
střelecké závody.
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v letech 1778 - 1819 Josef Otta, sedlák
1824 - 1838 Josef Bernát
1853 - 1859 Jan Skopal
1863
František Skopal
1863
dům vyhořel
1872 - 1883 Vilém Slesler
1883
dům opět vyhořel
1900
Josef Kabilka
1927
Josef Doležel
1930
Marie Doleželová
1945 - 1954 Ladislav Došla
1954
demolice domu
po roce 1960 postaven družstevní obytný dům se čtyřmi byty. V těchto bytech se během doby
vystřídala řada nájemníků.
V sočasné době zde bydlí:
- rodina Moukova
- rodina Krátkých
- rodina Gondekova
- rodina Naniašova
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Dům číslo 26
V roce

1778 – Antonín Smolka – sedlák
1819 – 1853 – František Dočkal
1859 – 1863 – Matěj Dočkal
1863 – dům vyhořel
1883 – dům znovu vyhořel
1900 – František Krátký
1927 – 1971 – Vojtěch Krátký
1971 – Augustina Krátká
1980 – dům už několik let neobydlen

Dům číslo 27
v letech 1764 – 1770 – Jakub Říha – sedlák
1778 – Josef Říha
1807 – Václav Říha
1819 – 1824 - Štěpán Říha
1824 – 1853 – Šimon Klobouk
1853 – 1881 – Jan Žalák
1863 – dům vyhořel
1883 – 1901 – Augustin Žalák
1883 – dům opět vyhořel
1927 – 1958 – Ferdinand Žalák
1958 – 1980 – Františka Žaláková
1980 – dům už několik let neobydlen

Dům číslo 28
v letech 1731 – 1755 – Jan Pyskovský – čtvrtník
1764 – 1770 – Antonín Pyskovský
1778 – Jan Pyskovský
1807 – 1853 –František Červinka
1859 – Jan Červinka
1870 – Jan Klobouk
1885 - Vincenc Klobouk
1900 – 1927 – Čeněk Klobouk
1930 - 1969 – František Přehnal
1970 - 2010 – Alois Přehnal
Rodáci – JUDr. Jaroslav Klobouk (nar. 3.10.1885) působil u Min. železnic v Praze, rodiče:
Vincenc Klobouk a Eleonora rozená Červinková.
Jan Přehnal (nar. 17.5.1940) – hudebník, hudební skladatel a aranžér.

Rodáci – z tohoto domu pochází prof. Zdeněk Slavík (nar. 1933, + 24.8.1997) jeho rodiče Josef
Slavík a Helena rozená Klimešová. Zdeněk Slavík vystudoval Filozofickou fakultu UP Olomouc
(promoce 1957), učil na Zemědělské technické škole v Žadlovicích, Střední zemědělské technické
škole v Mohelnici a Střední ekonomické škole a Obchodní akademii v Mohelnici. Učil jazyk český a
ruský po dobu cca 40 let.

Dům číslo 66
V letech 1927 – 1957 Stanislav Lehký, obchodník
1957 – 1963 – Emilie Lehká
1966 - Josef Sotorník
1970 - Antonín Vodička
1990 - dům nebyl obydlen
1992 - Josef Sotorník
V domě byl až do roku 1970 obchod se smíšeným zbožím,
v tomto roce byl postaven v akci „Z“ nový obchod. Po roce 1992 zde provozoval po rekonstrukci
domu obchod se smíšeným zbožím Josef Sotorník.
2010 – další rekonstrukce

Dům číslo 50
Dům byl postaven v roce 1872 a v tomto roce se zde uvádí Martin Klobouk.
1927 – Petr Kratěna
1939 – František Koláček
1945 – Vojtěch Koláček
1997 – Růžena Koláčková a rodina
Lukášova
2010 – rodina Vodákova a Jana Lukášova
Rodáci – Josef Koláček hudebník, účinkoval
v orchestru Olomouckého divadla.

Dům číslo 79
Stojí na okraji obecního parku. Do roku 1939 se zde nacházela
kolna na obecní kočár. V tomto roce Václav Navrátil kolnu
adaptoval na obytný domek.
V roce 1945 – 1963 – Ladislav Došla
1963 – 1970 Anna Došlová
1990 František Snášel
2010 František Snášel

Dům číslo 90

Dům číslo 65
V roce

1927
Josef Mézl, obchodník
1939 - 1980 Josef Slavík
1980
Helena Slavíková
1990
dům neobydlen
1999
Jaromír Matela
V domě býval obchod smíšeným zbožím, po roce 1950 byl zrušen.
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Tento dům stojí na místě, kde od roku 1926 bývala
farma pro chov norků a stříbrných lišek. V roce 1944
byla dopadem dvou leteckých bomb poškozena a
válečnými událostmi v květnu 1945 zničena a již nebyla
obnovena. Po rekonstrukci a dostavbě domku zde bydlí
Ondřej Mézl.
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